ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 28.09.2006, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Scînteia, judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei
Scînteia nr. 356/22.09.2006, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din
31.08.2006.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei propunerilor de simboluri în scopul
redactării proiectului de stemă a comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2006;
3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.700 lei pentru susţinerea echipei de
fotbal;
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea sporului de dificultate acordat
membrilor Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor.
6. Prezentarea situaţiei în care se află unităţile de învăţământ preşcolar la începutul
anului şcolar 2006-2007;
7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul IV 2006.
8. Stabilirea graficului de şedinţe şi ordinei de zi pentru trimestrul IV 2006.
La şedinţa de astăzi participă, secretarul, şi un număr restrâns de cetăţeni.
În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin face
prezenţa membrilor consilieri si constată că şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei,
lipsind domnul consilier Darabană V. Mihai şi Aneculăesei Constantin, declară deschisă şedinţa
ordinară de astăzi, apoi supune atenţiei ordinea de zi programată solicitând totodată propuneri
pentru modificarea sau completarea ordinei de zi.
Nemafiind şi alte propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, propune discutarea
primului punct de pe ordinea de zi şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din
31.08.2006.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul consilier Iftime Mihai: propun ca înaintea fiecărei şedinţe, procesul verbal al
şedinţei anterioare să treacă pe la fiecare membru consilier, urmând ca în plenul şedinţei care
urmează fiecare consilier să poată formula obiecţii cu privire la includerea eventualelor puncte
de vedere exprimate şi necuprinse în procesul verbal.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: pentru a elimina orice discuţie, vă propun procedura ca
odată cu invitaţia la şedinţe să primiţi şi o xerocopie a procesului verbal, astfel veţi avea
posibilitatea şi timpul necesar să studiaţi procesul verbal şi să vă formulaţi obiecţiunile, urmând
ca pe ordinea de zi a fiecărei şedinţe, primul punct să fie aprobarea procesului verbal al şedinţei
anterioare, după care să fie sigilat dosarul respectivei şedinţe.
După puţine discuţii se degajă opinia unanimă favorabilă aprobării proiectului de hotărâre
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în
persoana domnului consilier Harasim Ştefan prezintă raportul favorabil al comisiei de
secialitate a Consiliului local cu privire la acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul
comunei.

În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, propune discutarea
punctului 2 de pe ordinea de zi şi anume:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei propunerilor de simboluri în scopul
redactării proiectului de stemă a comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, solicită înscrieri la cuvânt şi
propunerile membrilor consilieri.
Domnul consilier Iftime Mihai: dl. Prof. Spînu Ionel, s-a interesat, a parcurs o anumită
bibliografie şi vă poate prezenta propunerea d-lui dacă doriţi să o ascultaţi.
Spînu Ionel: am discutat cu dl. Prof Onuţă Ioan şi vă propun să redăm istoriei comunei
poziţia pe care o merită. Singurul lucru pierdut de la Biserica Scînteia este “Pisania”, dar
părintele are motivul cu soţia Maria, ferestrele, zidurile, construcţiile, etc. Propun să fie trecută
turla bisericii. Am folosit şi alte mijloace auxiliare pentru a pune în vedere dealul specific
Podişului central moldovenesc. Cât priveşte spiritualitatea comunei, începând cu satul Bodeşti şi
toponimul postăvaru, am găsit numeroşi oameni de cultură. Cea mai mare greşeală este cu
împăturitul hărţilor. În scrieri se pomeneşte de Gîrla lui Draxen de unde şi denumirea comunei
Draxeni din judeţul Vaslui.
Pentru că avem 2 sate Sasova vechiul Petreşti şi Tufestii de Sus, satul lui Ştefan Dămăcuş,
În şcoala veche Rediu la 1881 pe când Bodeşti şi Boroseşti erau comune. În 1989 Eminescu era
inspector şcolar, avea copia procesului verbal…. În 1984 când săpam la biserică a venit o adresă
de la Bucureşti, prin care se solicita cotorul din registrul de inspecţie… În zona noastră s-au
păstrat 2 procese verbale Ţibăneşti. Istoria am localizat-o prin turla bisericii, activitatea
economică, prin cultura porumbului, brâul din spicul de grâu, într-o poeniţă, -era pădure aici.
Spiritualitatea comunei Scînteia reprezentată prin academicianul Emil Condurachi, care a locuit
în Şcoala, Rediu, născut în anul. 1212, Valentin Silvestru, Axinte Uricariul patronul Şcolii
Scînteia, Mihai Ionescu, cele 3 legende mari ale comunei. O stea la figurat, pădurea, satele, o
poiană de pădure, un condei şi o carte tot pentru spiritualitate.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: este de apreciat proiectul întocmit de dl. prof. Spînu
Ionel, însă în loc de stilou aş dori să fie pana, sau poate o călimară, iar în loc de ştiulete de
porumb prefer un spic de grâu, sau altă plantă. Iar în deal aş prefera ceva care să simbolizeze
siturile arheologice, au o amforă spre exemplu.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: propunerea domnului consilier Aştefanei Mihai, însoţită şi
de altele poate constitui un prim punct de pornire şi pentru celelalte 2 proiecte de stemă deoarece
după cum bine aţi observat din referat sunt necesare 3 veriante ale proiectului pentru ca în urma
afişării acestora, să ne limităm numai la unul, unanim acceptat de cetăţeni, care să fie aprobat în
final prin hotărârea Dvs.
Spînu Ionel: vă rog să observaţi că forma stemei este ca o scînteie, care provine de la
antroponimul Pătraşcu Scîntei. Denumirea Scînteia provine de la o poreclă, cuiva îi sclipea
mintea. Moise Filozoful, Ioan Tomşa, Popa mic Crai.
Satele erau ca nişte bordeie în pământ. Tufeşti provine de la numele moşierului Ioan Tufă.
Domnul consilier Iftime Mihai: dl. Secretar să meargă împreună cu dl. prof. Spănu Ionel la
Iaşi, unde împreună cu specialiştii în ştiinţa heraldică să se aprofundeze această problematică şi
să schiţeze celelalte 2 variante de proiecte ale stemei.
Spînu Ionel: monografia poate fi făcută şi într-o singură zi. Trebuie o anumită sumă de bani
pentru extragerea unor documente de la Arhivele Statului.
Domnul consilier Iftime Mihai: eu am monografia comunei Schitu Duca. Să trecem pe
ordine de zi a şedinţei viitoare un proiect de hotărâre în acest sens.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: să aprobăm o sumă de circa 20 milioane pentru care se
vor aduce documente justificative.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în
persoana domnului consilier Harasim Ştefan prezintă raportul favorabil al comisiei de
specialitate a consiliului local cu privire la acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul
comunei.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2006;

Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: vă informez că am înscris cu anticipaţie pe ordinea de zi a
şedinţei de astăzi acest proiect de hotărâre, cunoscând faptul că prin H.G. nr. 1.262/13.09.2006
au fost alocate sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul
de stat pentru anul 2006, o sumă de 80 mii lei pentru reparaţii capitale la şcoala cu cls. I-VIII sat
Boroseşti, precum şi pentru lucrări noi la utilităţi la şcoala cu cls. I-IV sat Lunca Rateş 68 mii lei,
respectiv la şcoala cu cls. I-IV sat Rediu o sumă de 69 mii lei, sume cu care se impune
suplimentarea bugetului local, însă până la acest moment nu am primit repartiţia acestor sume de
la Consiliul Judeţean. Este de aşteptat să primim această repartiţie oficială foarte curând şi cred
că va fi necesar să organizăm o şedinţă extraordinară în acest sens.
Deasemenea consider că pentru identificarea sumei ce urmează a fi acordată drept spor de
dificultate se va impune o rectificare bugetară, motivat de faptul că actul normativ s-a publicat la
mijlocul anului bugetar iar bugetul local a fost aprobat încă de la începutul anului în forma pe
care o cunoaşteţi şi nu s-a putut anticipa că se vor acorda astfel de drepturi salariale.
Nu în ultimul rând Consiliul Judeţean trebuie să se întâlnească în şedinţa de rectificare a
bugetului miercuri 04.10.2006, ocazie cu care sigur ne vor fi alocate suplimentări bugetare, cu
care deasemenea ztrebuie să vedem unde le repartizăm.
Pe cale de consecinţă acest proiect de hotărâre va fi necesar de analizat la o şedinţă
viitoare.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.700 lei pentru susţinerea echipei de
fotbal;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, solicită propunerile
consilierilor.
Domnul consilier Harasim Ştefan vă reamintesc că dl. contabil a formulat un referat cu
propunerea de alocare a sumei de 2.700 lei din venituri proprii pentru finanţarea echipei de
fotbal.
Acest proiect de hotărâre nu a fost înscris pe ordinea de zi, a şedinţei anterioare, dar s-a
prezentat de principiu când cu excepţia domnului consilier Bătrânică Viorel votul a fost favorabil
cu majoritatea celorlalţi 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Am cerut fundamentarea sumei de către
contabil, la care acesta a
pregătit această detaliere pe care v-o supun atenţiei, din care rezultă o sumă mai mică de 2.260 mii lei faţă
de 2.700 propuse iniţial, probabil diferenţa era pentru cartonaşe sau cheltuieli neprevăzute. Dacă domnul
consilier Bătrînică Viorel este împotrivă îl rugăm să ia cuvântul.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: sunt împotrivă să se cheltuie de la taxele speciale, să se înţeleagă
că
nu sunt împotriva echipei de fotbal, dar asta este părerea mea.
Domnul consilier Iftime Mihai: trebuie să aprofundăm atribuţiile membrilor consilieri ce decurg din
Legea administraţiei. Primarul sau contabilul fac poropuneri iar noi aprobăm sau nu. Trebuie să sprijinim
echipa de fotbal. Nu avem de unde aloca din altă parte. Nu este interzis de lege, dacă cetăţenii ne-au ales
trebuie să soluţionăm şi aceste interese ale cetăţenilor în ansamblu.
Domnul consilier Bătrînică Viorel: şedinţa este publică, trebuiesc consultaţi şi cetăţenii.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: noi nu trebuie să facem referendum pentru o astfel de chestiune.
Părerea mea este că activitatea cultural-sportivă este reprezentată prin echipa de fotbal. Suntem mandataţi de cetăţeni să ne asumăm răspunderea şi pentru aceasta.
Domnul consilier Tagarcea Constantin: este ruşinos că o comună mare ca Scînteia să nu aibă echipă
de
fotbal.
Domnul consilier Onuţă Ioan: alte comune au şi referent cultural, noi nu avem au astfel de angajat
deci
putem spune că la acest capitol economisim bani, astfel încât putem aloca o anumită sumă pentru fotbal.
După puţine discuţii se degajă opinia aproape unanimă, favorabilă aprobării proiectului de
hotărâre.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în
persoana domnului consilier Harasim Ştefan prezintă raportul favorabil al comisiei de

specialitate a consiliului local cu privire la acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul
comunei.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu 10 voturi pentru şi 1 împotrivă..
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi:
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea sporului de dificultate acordat
membrilor Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: Când lucram eu se stabileau termene. Cât mai durează
aplicarea legilor fondului funciar?
Domnul consilier Iftime Mihai: după cum ştiţi şi eu am lucrat mult timp ca preşedinte al
comisiei locale de fond funciar, dar nu s-au dat sume pentru acest spor, cred că trebuie să facem
rectificare de buget. Nu se ia de la alte capitole bugetare. Dacă nu s-au ocupat posturile vacante,
probabil că sunt nişte economii, dar poate le transferăm la drumuri, totuşi pentru că s-a muncit la
fondul funciar, trebuie să se ţină cont, trebuie să vină şi banii de undeva atât cât este o lege care
aprobă aceste sporuri.
Domnul consilier Popa Ionel: ştiu ce reprezintă sporul de vechime, sporul de periculozitate,
dar nu ştiu ce reprezintă sporul de dificultate.
Domnul consilier Iftime Mihai: vă înreb d-le secretar, cui revine în sarcină să stabilească
persoanele beneficiare şi cuantumul sporului. Noi ce terebuie să aprobăm sporul primarului şi
viceprimarului în calitatea acestora de demnitari?
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: este şi pentru mine curios de ce Trezoreria Iaşi nu acceptă
plata acestor sume. Legea nr. 263 care aprobă O.U.G. nr. 209 prevede în mod expres că şeful
instituţiei publice are calitatea de a stabili sporurile şi persoanele beneficiare. Deduc că singurul
impediment ar fi acela că primarul să nu-şi stabilească şi aprobe singur acest spor. Totuşi regula
generală care se aplică şi în cazul diverselor majorări sau indexări salariale prevăzute de lege
aceasta se face în mod obişnuit prin dispoziţia primarului, dispoziţie în baza căreia se operează şi
menţiunile în carnetele de muncă.
Domnul consilier Aştefanei Mihai: deci nu noi trebuie să aprobăm această hotărâre dacă în
lege se dispune că şeful instituţiei este acela care aprobă…...
Domnul consilier Bătrînică Viorel: sunt de aceeaşi părere cu antevorbitorul meu, dacă
primarului îi revine acest drept, noi nu avem această competenţă şi obligaţie.
În urma acestei discuţii proiectul de hotărâre rămâne în atenţie pentru viitor, pentru a fi mai
bine analizat. Deci nu este supus votului.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi:
6. Prezentarea situaţiei în care se află unităţile de învăţământ preşcolar la începutul
anului şcolar 2006-2007;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul consilier Iftime Mihai: vă supun atenţiei un material documentat statistic cu privire
la situaţia şcolară la începutul anului şcolar 2006-2007, material pe care îl voi depune la dosarul
şedinţei.
Sperăm dealtfel o îmbunătăţire considerabilă a dotărilor la şcoli. Sperăm deasemenea în
obţinerea unor rezultate mai bune la învăţătură. Însă de la un an la altul se înmulţesc actele de
indisciplină în rândul elevilor. Se vede influienţa educaţiei negative de acasă în anumite situaţii.
De aceea se impun anumite discuţii cu vecinii, cu lucrătorii postului de Poliţie. Populaţia este
constantă cu o uşoară creştere la Scînteia, la grupa de vârstă peste 3 ani.
Aşa cum aţi observat în finalul materialului prezentat, consider că sunt obligat să vă
mulţumesc pentru sprijinul acordat până acum dar şi să vă solicit înţelegere ca şi pe viitor să
alocaţi sume mai mari la capitolul “Cheltuieli materiale” pentru că ar fi nevoie pentru şcoli de
sume mai mari, inclusiv pentru decontarea abonamentelor de transport ale cadrelor didactice cu
care ştiţi bine suntem în proces şi este posibil să se câştige acest drept al cadrelor didactice şi din
urmă, fapt ce va determina o sumă mai mare.
Pentru reconstucţia şcolii Ciocîrleşti necesită 2-3 miliarde, pentru lucrări de reabilitare la
şcoala Rediu ar trebui circa 1 miliard, sau de ce nu reconstrucţia unei noi şcoli pe au alt
amplasament, 7-8 sute de milioane pentru centrala termică la şcoala scînteia şi 480 milioane
pentru achitarea celor 25 tone combustibili cu T.V.A. şi transport.

Domnul consilier Aştefanei Mihai: am ascultat cu interes materialul prezentat de dl.
Director, era mai bine dacă era mai sintetic. Dacă adunăm indicatorii s-ar putea să se facă o
ierarhizare pe şcoli. Eficienţa cadrelor didactice pe materii, română, matematică, ş.a. Care să
reflecte o anumită concluzie. Educaţia copilului se face mai întâi în familie. Dar toţi profesorii,
nu numai diriginţii trebuie să aibă un aport la educaţia copilului. Ştiu că avem cadre şi copii buni.
Domnul consilier Netcă Liviu-Daniel: la şcoala Ciocîrleşti de-a lungul străzii se vor
construi case. M-a rugat şeful de gară să vă amintesc să atrageţi atenţia în legătură cu
deplasarea elevilor între
şcoală şi domiciliu. Copiii care vor fi prinşi punând pietre la macaz vor fi aspru sancţionaţi.
Domnul consilier Iftime Mihai: vă rog şi eu pentru copiii de la Ciocîrleşti să-i anunţaţi şi
dvs. sau colegii dvs. impegaţi, să ne spuneţi care sunt aceştia.
După unele luări de cuvânt raportul prezentat de domnul director Iftime Mihai este
acceptat.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi:
7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trimestrul IV
2006.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul consilier Netcă Liviu-Daniel: propun pe domnul consilier Busuioc Vasile.
Nemaifiind şi alte propuneri, în urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu
unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi:
8. Stabilirea graficului de şedinţe şi ordinei de zi pentru trimestrul IV 2006.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Tagarcea Constantin, solicită înscrieri la cuvânt.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: vă prezint propunerea executivului privind graficul de
şedinţe pe trimestrul IV-2006.
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare;
26.10.2006 2.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrări edilitar
(ora 12.00) gospodăreşti, refacere şi întreţinere infrastructură şi a necesarului de forţă de muncă ce
va fi angajată cu C.I.M. conform Legii nr. 76/2002;
3.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2006;
23.11.2006 1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare;
(ora 12.00) 2.- Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2007;
3.- Proiect de hotărâre privind
4.- Proiect de hotărâre privind
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare;
21.12.2006 2.- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2007;
(ora 12.00) 3.- Proiect de hotărâre privind
4.- Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţe pentru trim. I-2007;
Domnul consilier Iftime Mihai: vă propun ca ordinea de zi să fie completată şi modificată
în funcţie de priorităţile ce cu siguranţă vor apărea în perioada imediat următoare, iar unul din
puncte pe care l-am propus deja să fie Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume în avans
pentru întocmirea monografiei comunei.
Nemaifiind şi alte propuneri, graficul de şedinţe se aprobă cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind si alte luări de cuvânt domnul preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru
participare si declară lucrările şedinţei închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Tagarcea Constantin

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

